
D-1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang 

bekerja di dalamnya dan keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusianya. 

Menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan yang sangat 

cepat dituntut produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan adalah alat ukur 

dari sebuah kesuksesan bisnis dan keuntungan. Peran sumber daya manusia  

dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif, tetapi justru lebih mengarah 

pada bagaimana mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia agar 

menjadi kreatif dan inovatif. Sekecil apapun suatu organisasi/perusahaan maka 

tingkat efektifitas manajemen sumber daya manusia dipandang turut 

mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.  

Sikap dan perilaku karyawan yang menpengaruhi tingkat dari 

produktivitas karyawan mencakup faktor sosial dan psikologis seperti efikasi diri, 

kepuasan kerja dan komitmen kerja.  Hasil dari efikasi diri, kepuasan kerja dan 

komitmen kerja secara langsung mempengaruhi produktivitas termasuk 

keterlambatan, ketidakhadiran, keinginan untuk pindah kerja, dan perputaran 

tenaga kerja. Ada beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor 

penentu komitmen kerja. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari diri pribadi. 

Komitmen kerja diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja karyawan. 

Karyawan dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan 

kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah 
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perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Karyawan yang kurang 

komitmen akan mengalihkan komitmen pada arah yang berbeda, penting bagi 

organisasi  untuk mengetahui aspek yang memegang peranan penting dan 

bagaimana mengembangkan tipe dan level dari komitmen kerja dan 

mempertahankan karyawan yang mempunyai komitmen kerja dan yang 

bermotivasi tinggi untuk meluangkan waktu dan energi untuk mengejar tujuan 

dari organisasi.  Para karyawan yang berkomitmen menyediakan modal 

intelektual yang bagi beberapa organisasi merupakan harta yang paling berharga.    

Beberapa faktor akan diidentifikasi sebagai faktor yang berdominan tinggi dari 

komitmen kerja. Permasalahan terjadi jika para karyawan tidak mempunyai 

komitmen kerja seperti kinerja yang tidak baik, mengundurkan diri dan 

meninggalkan organisasi.  Oleh sebab itu komitmen kerja dapat diwujudkan pada 

tingkat yang lebih tinggi, apabila ditunjang  oleh sumber daya manusia yang memiliki 

efikasi diri dan  kepuasan kerja  untuk meningkatkan prestasi kerja. 

 Mengajar di abad 21 merupakan tantangan tersendiri bagi guru-guru pada 

generasi sekarang ini, guru dapat melaksanakan tugas dengan baik mereka dituntut 

untuk mempunyai kemampuan beradaptasi, keyakinan individu terhadap 

kemampuannya, kreativitas, simpati, kepuasan, kemandirian, memiliki pengetahuan, 

pendidikan dan pelatihan yang tinggi dan keterlibatan yang baik terhadap sistem 

manajemen yang berlaku akan berimplikasi pada  semakin meningkatnya komitmen 

kerja. 

Komitmen kerja guru dapat ditingkatkan apabila ditunjang  oleh sumber daya 

manusia yang memiliki efikasi diri dan kepuasan kerja. Guru menjadi wajah negara 

di garis terdepan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu 
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sumber daya yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal itu 

terkait dengan karakteristik siswa di jaman millenial, seperti   aware teknologi, 

warga global, liberal dan progresif. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran 

abad ke-21 sangat penting dalam mewujudkan masa depan anak bangsa yang 

lebih baik dalam proses pembelajaran khususnya dan umumnya dalam pencapaian 

tujuan pendidikan.  

Selanjutnya Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen Pasal 7 ayat 1b disebutkan bahwa ”guru harus memiliki komitmen 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”. 

Pasal tersebut menegaskan bahwa peran dan fungsi guru dalam meningkatkan 

mutu pendidikan hendaknya didasarkan pada komitmen guru, dan guru yang 

merasa puas dalam bekerja akan bekerja dengan baik, karena kepuasan kerja itu 

memungkinkan timbulnya kegairahan, ketekunan, kerajinan, inisiatif dan 

kreativitas kerja. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan kualitas dan 

produktivitas kerja yang tinggi. Hasil penelitian Herzberg menyatakan bahwa 

faktor yang mendatangkan kepuasan adalah prestasi, pengakuan, pekerjaan itu 

sendiri, tanggung jawab, dan kemajuan (Armstrong, 1994, 71). Sebaliknya, 

apabila guru tidak merasakan kepuasan dalam melaksanakan tugasnya, akan 

menyebabkan kualitas kerja yang rendah dan akan menimbulkan hal-hal yang 

merugikan bagi pencapaian tujuan pendidikan baik dalam lingkup sekolah 

maupun bagi dunia pendidikan umumnya. Banyak usaha yang telah dilaksanakan 

untuk meningkatkan kepuasan kerja guru. Diantaranya adalah dengan melengkapi 

dan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan guru dalam 
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mengajar, memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan dan 

penataran.  

Penelitian Muhammet Emin Torkoglu sebagaimana disebutkan dalam 

Universal Journal of Educational Research 5 tahun 2017 menyajikan data bahwa 

ketika efikasi diri guru-guru itu meningkat maka kepuasan kerja mereka juga akan 

meningkat, data mengatakan para guru ditemukan puas akan pekerjaannya serta 

kualitas kerjanya juga baik. Guru yang melaksanakan tugas dan fungsinya di 

sekolah tentunya terkait langsung dengan mekanisme serta keorganisasian dan 

manajemen pendidikan yang ada. Pegawai/Guru sebagai pelaksana pendidikan tidak 

berdiri sendiri tetapi selalu dalam kebersamaan dengan pihak-pihak lain. Dengan kata 

lain bahwa guru-guru berada dalam satu sistem keorganisasian yang berlaku dalam 

pengelolaan pendidikan di sekolah. Latar belakang pendidikan yang disyaratkan 

bagi guru-guru yang dipercayakan menjadi pendidik di  Indonesia yaitu minimal 

sarjana untuk pengajar pada Sekolah Menengah Pertama artinya dapat dikatakan 

telah memiliki pengetahuan dan kemampuan memadai untuk pelaksanaan tugas-

tugasnya. Dengan kata lain bahwa pada diri guru telah terbentuk kemampuan 

untuk berinisiatif dan mempunyai kreasi sendiri apa yang perlu dilaksanakan 

sehubungan dengan tugasnya di sekolah.  

Kenyataan menunjukkan keadaan lain dari pada yang diharapkan. Dari data 

yang dikumpulkan beberapa masih belum mampu menunjukkan kinerja yang tinggi 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini perlu dikaji secara cermat mengapa 

guru-guru yang sebenarnya telah disiapkan dengan seperangkat kompetensi atau 

kemampuan yang diperlukan belum dapat bereksistensi sesuai dengan harapan yang 

baik dan optimal. 
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Berarti permasalahan ini cenderung dapat dikatakan bahwa sikap mental, budi 

pekerti, etos kerja, produktivitas, kinerja, kreativitas, potensi pegawai, gaya 

kepemimpinan dan perasaan puas pegawai masih belum dibina dan dikembangkan 

secara maksimal bahkan cenderung merosot;  akibatnya kurang peka melayani dan 

memenuhi aspirasi pekerjaannya, semangat rendah, tidak produktif, kurang kreatif, 

moral kerja rendah, kurang sportif, kehilangan jati diri, tidak mempunyai arah dan 

program,  kurang keyakinan diri, strategi berfikir rendah, tidak adanya kepuasan, dan 

memandang pekerjaan yang dihadapi merupakan hal-hal yang praktis dan hanya 

merupakan pengalaman sehari-hari. Akibatnya terdapat jurang komunikasi antara 

guru dengan atasan, guru dengan guru dan guru dengan masyarakat luas, sehingga 

pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat tidak dapat tercapai yang 

selanjutnya memupuk ketidakpuasan masyarakat dan menghilangkan kepercayaan 

masyarakat terhadap organisasi, instansi atau lembaga. 

Komitmen kerja yang diharapkan dalam lembaga tidak akan terwujud 

dalam sekejap melainkan harus diupayakan melalui proses, dan proses ini pun 

dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari dalam diri individu maupun faktor 

lingkungan dimana individu berada. Disamping itu kepuasan kerja guru tidak 

dapat diukur hanya berdasarkan gaji yang diperoleh saja, melainkan juga 

berdasarkan pada pengakuan, keyakinan terhadap kemampuan diri, tanggung 

jawab dan adanya kesempatan yang sama kepada semua pegawai untuk 

berkembang dan pembagian tugas yang merata secara professional dalam 

mengembangkan potensi. 

Faktor dari dalam berkaitan dengan dorongan, rasa puas dan tidak puas 

terhadap pekerjaan dan atasan,  keyakinan diri, sedangkan faktor dari luar diri 
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individu antara lain masalah lingkungan kerja, strategi organisasi, pimpinan, teman 

sekerja, latihan-latihan kerja, undang-undang dan aturan kerja.  

Guru yang memiliki efikasi diri tinggi akan lebih terbuka pada ide-ide 

baru, menunjukkan tingkat perencanaan dan organisasi yang lebih besar, 

cenderung bereksperimen dengan strategi baru dengan peserta didiknya, dan 

memiliki tujuan yang lebih tinggi menurut (Allinder, 1994, 86) Kepuasan kerja 

dan memiliki prestasi kerja yang baik, akan membuat suasana dalam lembaga 

terasa nyaman, dengan suasana yang nyaman para guru dapat melaksanakan tugas 

dengan baik. Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pekerja dalam organisasi akan 

cenderung membuat pekerja bertahan bekerja pada organisasi tersebut (Colquitt, 

Lepine, dan Wesson 2015, 116). Guru yang berkomitmen terhadap sekolah 

dimana ia bekerja, tentunya memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, 

sehingga belum tentu menjadi suatu jaminan pula bagi seseorang yang 

berkomitmen tinggi di tempat ia bekerja. Oleh sebab itu guru perlu meningkatkan 

komitmen  kerja sebaik mungkin agar dapat menunjang lembaga. Mengingat betapa 

pentingnya hal ini maka  perlu kiranya dilakukan penelitian ilmiah dan mendalam 

mengenai efikasi diri dan kepuasan kerja dalam menjalankan komitmen kerja. 

Tabel  3.1.  Data turnover guru di sekolah XYZ 

  Tahun 2015-2017 

   Tahun 2015/2016 2016/2017 2017/2018  

Total guru 53 54 53 

 Guru resign 5 6 6 

   9% 11% 11% 

 Sumber : Data personalia sekolah XYZ 

    Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan data tersebut di atas, 

peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul pengaruh efikasi diri dan 
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kepuasan kerja terhadap komitmen kerja guru. Jika variabel-variabel tersebut 

terbukti erat kaitannya mempunyai pengaruh terhadap komitmen kerja, maka akan 

sangat potensial dikembangkan dalam rangka upaya peningkatan efektivitas 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi guru. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Memperhatikan hal-hal dikemukakan dalam latar belakang masalah 

tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan berbagai masalah yang 

mempengaruhi komitmen kerja guru.  

Komitmen kerja merupakan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru di sebuah 

sekolah dan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: 

1) Rendahnya komitmen kerja guru yang ditandai dengan adanya perpindahan 

guru yang tinggi pada unit SD, SMP maupun SMA yang merepresentasikan 

kurangnya keinginan guru untuk tetap bertahan di sekolah. 

2) Adanya ketidakpuasan kerja yang menunjukkan sikap masa bodoh atau acuh 

terhadap pekerjaannya sehingga guru tidak dapat menunjukkan kinerja yang 

melebihi ekspektasi.  

3) Tidak adanya hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

suatu organisasi.  

4) Stress kerja yang dirasakan oleh guru dalam menghadapi tuntutan pekerjaan 

yang melebihi kemampuan dan kapasitasnya, dapat saja menghambat 

keinginan guru mengerjakan lebih dari apa yang diharapkan. 

5) Pembelajaran dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

tindakan pekerja yang memberikan dampak pada pengetahuan dan 

keterampilan kerja, sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan, serta 
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dapat berdampak pada tindakan-tindakan yang mencerminkan komitmen 

kerja. 

6) Kepribadian dan nilai-nilai budaya yang beragam antar para guru 

mencerminkan karakteristik guru yang mempengaruhi pola pikir, emosi, dan 

perilaku, sehingga terlihat pada cara guru bertindak di sekolah. 

7) Kemampuan yang kurang cukup terdiri dari kemampuan kognitif, emosi, dan 

fisik yang mempengaruhi  guru dalam melakukan pekerjaannya. 

8) Proses dan komunikasi dalam tim yang menggambarkan bagaimana sebuah 

kelompok berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu bersama-sama dapat 

sejalan dengan tindakan pekerja dalam menjaga hubungan baik dengan rekan 

kerja sebagai salah satu wujud komitmen kerja. 

9) Efikasi diri yang rendah membuat guru sulit mengukur kemampuan dirinya 

dan mencapai program yang sudah disusun. 

10) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dan pola komunikasi yang istimewa 

dapat mempengaruhi komitmen kerja guru 

11) Tidak terpenuhinya kompensasi dan pembagian jam mengajar dapat 

mempengaruhi komitmen kerja guru 

12) Tidak adanya pemberian promosi yang seharusnya bagi guru-guru yang 

berkompeten dan harusnya  dapat mempengaruhi komitmen kerja guru. 

1.3.  Batasan Masalah 

Setelah mengidentifikasi beberapa masalah yang ada, peneliti menemukan 

beberapa variabel yang berkaitan dengan Komitmen kerja pada guru dan 

memperlihatkan bahwa komitmen kerja guru, yang antara lain dapat dipengaruhi 

oleh efikasi diri dan kepuasan kerja merupakan persoalan vital bagi guru. Vitalitas 
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ini berkaitan dengan keberadaan kepuasaan kerja yang dapat memberikan 

perasaan nyaman bagi guru dalam bekerja sehingga memungkinkan yang 

bersangkutan menunjukkan kinerja terbaiknya. Namun, seperti telah dipaparkan di 

atas,  peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai hubungan efikasi 

diri dan kepuasan kerja para guru sekolah  XYZ  Jakarta.  

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah  efikasi diri berpengaruh positif terhadap komitmen kerja  guru sekolah  

    swasta XYZ  di Jakarta  ?  

2. Apakah kepuasan kerja  berpengaruh positif terhadap komitmen kerja guru  

    sekolah swasta XYZ  di Jakarta ?  

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis bahwa Efikasi Diri berpengaruh positif terhadap 

Komitmen Kerja Guru  di Sekolah Swasta XYZ  di Jakarta .  

2) Untuk menganalisis bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap 

Komitmen Kerja Guru di Sekolah Swasta XYZ  di Jakarta  

1.6   Manfaat  Hasil Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bukan hanya semata-

mata untuk kepentingan si peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi banyak 

pihak. Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis: 
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1.6.1.  Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengembangan dalam dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian dalam 

Perilaku Organisasi di berbagai bidang, terutama pada kajian topik mengenai 

komitmen kerja guru di sebuah sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian-penelitian lainnya 

terkait dengan variabel pada penelitian ini dan menjadi sumber bacaan yang 

memberikan pengetahuan lebih luas serta bermanfaat bagi pembaca. 

1.6.2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru, 

bidang akademik, kepala sekolah dan yayasan mengenai komitmen kerja guru 

yang terkait dengan efikasi diri dan kepuasan kerja. Di samping itu, informasi 

yang diperoleh dapat menunjang upaya peningkatan komitmen para guru sekolah 

swasta XYZ - Jakarta melalui pemahaman akan efikasi diri, serta peningkatan 

kepuasan kerja melalui pelatihan serta pembinaan terstruktur sehingga komitmen 

kerja guru dapat ditingkatkan.  

1.7   Sistematika Penulisan 

Kerangka penulisan tesis ini tersusun atas lima bab dengan perincian pada 

masing-masing bab. Dalam bab satu, penulis mengemukakan beberapa hal penting 

yang berkaitan dengan latar belakang diadakan penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi beragam masalah yang terkait dengan latar belakang, sehingga 

penulis perlu membuat batasan masalah. Mengacu pada batasan masalah yang 

ada, maka disusun rumusan masalah yang akan dijawab melalui serangkaian 
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penelitian dan menjadikannya sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna, sehingga dituliskan 

pula manfaat dari penelitian ini, dan secara keseluruhan tesis ini dijabarkan dalam 

sistematika penulisan. 

Dalam bab ini,  terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel dalam penelitian. Dalam bab ini, diuraikan kajian pustaka yang 

digunakan untuk menjelaskan teori mengenai efikasi diri, kepuasan kerja, 

komitmen kerja guru  melalui beberapa praktisi sebelumnya. Kerangka berpikir 

serta hipotesis penelitian juga dipaparkan pada bab ini. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan desain dan langkah-langkah penelitian yang berguna untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Selain 

itu, dijelaskan secara jelas seting dan subjek penelitian. 

Bab empat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab 

satu. Rumusan masalah yang ada dijawab dengan menguraikan hasil penelitian 

dan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini, dijelaskan 

hasil analisis data yang didapatkan dari subjek penelitian dan interpretasi data 

mengenai masing-masing variabel penelitian, serta mengaitkannya dengan 

landasan teori yang ada. 

Bab lima terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Dalam 

bab ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi manajerial 

sekolah, serta saran sebagai penutup yang dapat bermanfaat bagi penelitian yang 

dilakukan selanjutnya. 

 




